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A la sala de reunions del Consorci de les Gavarres es reuneix el Consell Plenari del
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres en
sessió ordinària, quan són les 19:15 hores del dia 16 de desembre de 2014.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 23 de setembre de 2014, s’aprova per unanimitat
amb la redacció donada per la secretaria.

2.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Ratificar els següents decrets de la presidència del Consorci:
Decret 29/2014, de 03/10/2014: Aprovació projecte anomenat “Treballs de prevenció de
grans incendis forestals i control d’espècies de flora invasora a l’ENP Les Gavarres ZEC
ES 5120010” amb un pressupost de 39.999,23 € i sol·licitud a la Diputació de Girona
subvenció exclosa de concurrència pública; assumpció del compromís d’executar el
projecte així com compromís de realització de les actuacions de manteniment en els
propers 10 anys fora de l’àmbit fluvial i 5 anys dins de l’àmbit fluvial.
Decret 30/2014, de 08/10/2014 Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut fora de
concurrència pública de 1.000€, per al finançament d’una part del Premi Joan Xirgo
XXIV edició.
Decret 33/2014, de 30/10/2014 Acceptació renúncia Sra. Maite Mer guanyadora del
XXIè Premi Joan Xirgo, de l’any 2011 amb la proposta anomenada “Cants i tradicions
musicals de les Gavarres. Recopilació i estudi del patrimoni musical”, i revocació del
XXIè Premi Joan Xirgo.
Decret 38/2014, de 27/11/2014 Aprovació certificació primera i única de les obres
d’adequació d'elements patrimonials a l'entorn de la xarxa de senders de les Gavarres:
pont gran de la font Picant de Madremanya incloses al PUOSC 325/2011 per un import
de 59.764’24€.

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. APROVACIÓ
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2014 s’han produït les següents
incidències que afecten al pressupost general:


Resolució 2014/98945 que atorga l’oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per import de 5.368,00
euros per portar a terme la publicació de la investigació: El treball de la calç a
les Gavarres: anàlisi etnològic d’un ofici tradicional.



Resolució 2014/99072 que atorga l’oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per import de 3.646,00
per portar a terme l’activitat “El patrimoni etnològic de les Gavarres a l’aula“.



Resolució de la diputació de Girona, expedient MA/7627, per la qual s’atorga
una subvenció de 16.000,00 euros per actuacions d’eliminació de canyes en
zones de ribera.



Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalunya - La Pedrera i el Consorci
per import de 6.000,00 euros pel pla de treball 2014 per a la finca “Espai natura
Can Puig”.

El Consell plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat aprovar la
modificació de crèdit següent:
“GENERACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS

Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
14 01

45082

14 01
14 01

47000
46205

DESCRIPCIÓ

IMPORT

DEPART. CULTURA. OFICINA SUPORT INIC.
CULTURAL
FUNDACIÓ CATALLUNYA – LA PEDRERA
DIPUTACIÓ DE GIRONA. PREVENCIÓ INCENDIS

9.014,00
6.000,00
16.000,00

+
TOTAL ORÍGEN DELS FONS

31.014,00

Aplicació dels fons

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

14 01 172 22799
14 01 172 22609
14 01 172 21001
14 01 172 22699

ACTUACIONS MEDI NATURAL
PROJECTE EDUCATIU
CONVENI MANTENIMENT FINCA FITOR
TASQUES PREVENCIÓ INCENDIS A
GAVARRES

IMPORT
5.368,00
3.646,00
6.000,00
LES

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

16.000,00

31.014,00

4.- TANCAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL 2014
Intervé el gerent del Consorci, senyor Armet, explicant el tancament d’actuacions de
l’any 2014, tant pel que fa al programa del Departament D’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, alimentació i Medi Natural, com del programa general. Exposa que s’ha
entregat en mà a tots els assistents una memòria justificativa de les actuacions dutes a
terme durant el 2014.
El programa d’actuacions que s’estructura amb els següents capítols:

Programa DAAM 2014

Programa DAAM 2014

Programa General 2014

El Consell Plenari del Consorci de els Gavarres acorda per unanimitat aprovar el
tancament de les actuacions incloses al programa del Departament D’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, alimentació i Medi Natural per a l’any 2014.
Els senyors Cano, Estanyol i Calm insisteixen en la necessitat de treballar en
actuacions encaminades a la cooperació en matèria de prevenció d’incendis. El gerent
del Consorci, explica que aquest és el rol que ha estat desenvolupant el Consorci en
els darrers anys des d’on s’està coordinant a tots els actors que estan treballant en
matèria de prevenció extinció d’incendis (Tècnics DAAM, CAR, Bombers, ADF i DiGi)

amb l’única voluntat de treballar conjuntament per a fer front a la primera amenaça del
massís.

5. PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL PRESSUPOST DEL 2014. INFORMACIÓ
L’interventor senyor Jordi i el gerent senyor Armet, comenten l’estat dels capítols de
despeses i ingressos del pressupost de l’any 2014 a aquesta data, així com les
previsions de tancament.

6.- PRESSUPOST PER AL ANY 2015 I PLANTILLA DE PERSONAL APROVACIÓ
INCIAL
Intervé el gerent Sr. Armet explicant l’estructura del pressupost de la corporació per
l’any 2015. Explica els aspectes més importants dels capítols d’ingressos i despeses
pel proper any. Informa també de les aportacions de la Diputació de Girona i dels
municipis previstes per a l’any 2015. Finalitza la seva exposició, dient que a l’expedient
administratiu hi consta la memòria del president, els informes tècnics i les bases
d’execució del pressupost.
Pel que fa a la plantilla orgànica de personal per a l’any 2015, intervé el secretari que
subscriu, dient que per tal de donar compliment a la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL), s’havia previst l’amortització de la plaça
de gerent com funcionari eventual i la seva conversió en laboral temporal, fent una
contractació urgent i interina fins la provisió reglamentària. La Llei RSAL, prohibeix a
entitats com el Consorci tenir a la seva plantilla personal funcionari eventual.
Continua la seva intervenció, dient que consultats els serveis jurídics del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, aquests no son partidaris de fer aquesta
conversió. Aposten per deixar de moment la plantilla tal i com està, sense cap variació,
per tal de valorar amb temps les solucions més convenients, malgrat que això suposi
incomplir momentàniament la LRSAL. Aquesta secretaria no obstant, es ratifica en la
conveniència de l’amortització de la plaça de funcionari eventual i la creació en el seu
cas de la plaça com a laboral temporal.
A continuació intervé el subdirector general de Biodiversitat, senyor Cano, dient que en
primer lloc vol demanar disculpes pel retard en donar una resposta per part del
Departament en aquesta qüestió del personal del Consorci, però la justificació és que
els serveis jurídics volen estudiar amb calma el tema i donar la millor solució.
Considera que no passarà res si avui no definim la plantilla i que és més segur que el
gerent continuï com funcionari eventual que no pas amb un contracte temporal.
Demana calma, ja que segur que aquest tema és resoldrà de forma satisfactòria per
tothom properament.
A continuació es produeix un debat sobre l’aplicació de LRSAL i els seus efectes en el
que intervenen diversos membres del Consorci.
Tot seguit es sotmet a votació a la següent proposta:
- Vist el pressupost del Consorci de les Gavarres per a l’any 2015, elaborat per la
gerència i l’àrea d’intervenció d’aquest Consorci.

- Atesa la memòria explicativa de la Presidència del Consorci de les Gavarres i
l’informe emès per l’àrea d’intervenció.
- Atesa l’actual plantilla orgànica de personal del Consorci de les Gavarres.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci de les Gavarres per a l’any
2014.
Segon.- No fer cap pronunciament i modificació sobre la plantilla orgànica i la relació
de llocs de treball del Consorci per a l’any 2015, fins que la Generalitat de Catalunya
no prengui cap acord respecte a l’adscripció o reassignació del personal del Consorci.
Tercer.- Aprovar les següents aportacions ordinàries de la Diputació de Girona i dels
municipis per l’any 2015:

QUOTES 2015
DIPUTACIÓ DE GIRONA

41.000,00

MUNICIPIS DEL BAIX EMPORDÀ
Ajuntament de Calonge

2713,99

Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

2713,99

Ajuntament Cruïlles-Monells-St. Sadurní

1357,02

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

2713,99

Ajuntament de Mont-ras

1357,02

Ajuntament de Palafrugell

5427,94

Ajuntament de Palamós

5427,94

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

1357,02

Ajuntament de Torrent
Ajuntament de Vall-llobrega

678,44
1357,02

MUNICIPIS DEL GIRONÈS
Ajuntament de Cassà de la Selva

2713,99

Ajuntament de Celrà

1357,02

Ajuntament de Girona

10856,02

Ajuntament de Juià

678,44

Ajuntament de Llagostera

2713,99

Ajuntament de Llambilles

678,44

Ajuntament de Madremanya

678,44

Ajuntament de Sant Martí Vell

678,44

Ajuntament de Quart
TOTAL MUNICIPIS

1357,02
46.816,21

Quart.- Disposar la publicació del corresponent anunci d’informació pública del
pressupost
7- OPERACIÓ DE TRESORERIA 2015. APROVACIÓ
Vista la necessitat de contractar una operació de tresoreria per import de 90.000 € per
fer front a les necessitats transitòries de liquidesa, per el retard que es produeix en el
cobrament dels recursos per part de la Generalitat, que en aquests moments deu al
Consorci de l’ordre d’uns 215.000 € des de l’any 2012.
Atès que el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria està disposat a concedir-la amb les
següents condicions:
Interès : Euríbor a 90 dies + 2,15% ( revisable trimestralment, sense arrodoniment)
Liquidacions: trimestrals vençudes.
Comissions: d’obertura 0,40%; d’estudi 0,35%; i de disponibilitat 0,35% trimestral.
Intervenció: pel Secretari de l’entitat.
Valides: 15 dies, comptats a partir de l’11 de desembre de 2014.
Atès el que determina l’article 51 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat :
Primer.- Contractar amb el Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) una operació
de tresoreria per import màxim de 90.000 € fins els 16 de desembre de 2015,amb les
condicions financeres abans especificades per tal de poder fer front a les necessitats
de liquidesa de l’entitat.
Segon.- Facultar el president per signar els documents necessaris per a la plena
efectivitat d’aquest acord.
Consorci de les Gavarres no ha estat seleccionada per la proposta
L

8.- PROGRAMA D’ACTUACIONS PER AL 2015. APROVACIÓ
Intervé el gerent del Consorci per exposar el programa d’actuacions pel 2015, tant el
programa del DAAM com el general. Exposa que se’ls ha entregat un dossier amb
l’explicació complerta del programa d’actuacions pel 2015.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat aprovar els
següent programes d’actuació per a l’any 2015:
Programa DAAM 2015

Programa general 2015

Intervé per últim, el subdirector de Biodiversitat, senyor Cano informant que al segon
semestre de l’any 2015, segurament es convocarà una línia de subvencions per
dinamitzar la propietat forestal, tan pública com privada, fomentant les agrupacions
forestals, per la qual cosa demana que des del Consorci s’estigui atent i pendent
d’aquesta convocatòria que pot ser mol profitosa també pel Consorci.
Intervé el gerent del Consorci i comenta que estaran al cas i que fora bo que tant per
aquestes subvencions que comenta com en d’altres de gestió forestal sostenible, el
Consorci pogués jugar un rol de beneficiari de les mateixes per què això facilitaria molt
el fet de poder vehicular inversions al massís en matèria de prevenció d’incendis.
9. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS RECTORS DEL CONSORCI DE LES
GAVARRES PER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Intervé el secretari que subscriu, dient que tot i que avui portàvem els deures fets,
havent aprovat uns nous estatuts de forma provisional el passat mes de setembre,
havent-los publicat als diaris oficials (BOP i DOGC), després de que els vint-i-dos
membres hagin ratificat els nous estatuts als seus plens (19 municipis, 2 consell
Comarcal, Diputació de Girona), avui no es podrà aprovar definitivament la modificació
dels estatuts rectors del Consorci.
El motiu no és altre que la Generalitat de Catalunya per tal d’aprovar l’adscripció del
Consorci i la proposta de modificació dels Estatuts, demana que també es modifiqui
l’article 14 dels estatuts i en definitiva que s’inclogui aquesta proposta de redactat de
l’article 14, que seguidament llegeix:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa

l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica”.
Continua la seva intervenció el secretari que subscriu, dient que aquesta demanda fa
del tot impossible que avui es pugui aprovar la modificació proposada al mes de
setembre i per tant donar compliment a la LRSAL dins del termini establert a la seva
disposició transitòria sexta. La demanda de la Generalitat suposa canviar totalment el
règim de votació existent fins ara i a nivell procedimental, cal tornar a començar un nou
expedient de modificació dels estatuts, aquest només referit a l’article 14 i per tant
caldrà fer una nova informació pública i també una aprovació per part de totes les
entitats consorciades; Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputació de Girona i la
pròpia Generalitat de Catalunya.
A continuació, intervé el subdirector de Biodiversitat, senyor Cano demanant novament
disculpes pel retard en el pronunciament per part de la Generalitat en aquest tema dels
estatuts i dient que hi ha una instrucció o normativa, que determina que la Generalitat
per tal de integrar-se o formar part en entitats o organismes externs a la mateixa, ha
de participar amb votació ponderada en funció o proporció de les aportacions
econòmiques que facin els integrants. Reconeix que això retarda el procediment
actualment en marxa però que no hi ha hagut altre alternativa, ja que els serveis
jurídics condicionen el seu informe al reconeixement de la votació ponderada als
estatuts de l’entitat. D’aquí la demanda que es formula de modificació d’aquest article.
Desprès d’un ampli debat en el que intervenen diversos membres del Consorci, sobre
aspectes dels estatuts i del procediment a seguir, es sotmet a votació la següent
proposta:
Atès que el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres celebrat el dia 23 de
setembre de 2014, va acordar per unanimitat dels membres presents i majoria
absoluta:
Primer: Aprovar l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Generalitat de
Catalunya
Segon: Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts rectors
del Consorci de les Gavarres: article 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 i 23.
Atès que l’esmentat acord va ser publicat mitjançant el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
data 2 d’octubre de 2014;

Atès que els dinou ajuntaments membres del Consorci, els Consells Comarcals del
Gironès i del Baix Empordà així com la Diputació de Girona ja han aprovat la
modificació dels estatuts d’aquest Consorci;
Atès que la Generalitat de Catalunya requereix que apart dels articles dels estatuts
modificats, cal també la modificació de l’article 14 dels Estatuts rectors del Consorci,
proposant la següent redacció:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica.”
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat dels
presents i majoria absoluta dels membres del Consorci :
Primer. Aprovar inicialment també la modificació de l’article 14 dels Estatuts del
Consorci de les Gavarres amb la següent redacció:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica.”
Segon. Donar trasllat d’aquest acord i proposta de modificació dels Estatuts rectors
del Consorci a les entitats consorciades a fi que procedeixin a la seva aprovació.
Tercer. Sotmetre la proposta de modificació dels Estatuts a informació pública durant
el termini de trenta dies, mitjançant la corresponent publicació d’anuncis al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Intervé a continuació el gerent, senyor Armet, dient que segons aquest acord, el
quadre orientatiu de votació ponderada a data d’avui seria el següent:
Nova proposta articulat Generalitat

S’informa, que en tot cas, aquest sistema o procediment de votació ponderada serà
aplicable una vegada estigui aprovada definitivament la modificació de l’article 14 dels
estatuts rectors.
Per últim s’informa de que hi ha dues al·legacions més a la proposta de modificació
dels estatuts formulades pel Centre Forestal de la Propietat Forestal i pel Consorci
Forestal de Catalunya, coincidents en demanar la seva integració a tots els efectes al
Consorci de les Gavarres.
Des dels SSTT a Girona del DAAM i de la Subdirecció General se’ns comenta que la
resolució d’aquestes al·legacions es farà en el moment en el que es dugui a terme
l’aprovació definitiva dels expedients de modificació dels estatuts i sota les indicacions
del DAAM.
10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha cap
11. PRECS I PREGUNTES
No s’efectua cap

Quan són les 21.35 del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

